
  
УКРАЇНА 

 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

СОРОК ПЕРША СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  07 жовтня  2014 року                                    № 3440 
 

Про  передачу  безоплатно у власність  
земельних ділянок громадянам   
  

Керуючись статтями 142, 143 Конституції України, пунктом 34               
статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,                  
статтею 4-1 Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень”, статтею 50 Закону України “Про 
землеустрій”, статтями 12, 19, 116, 118, 121, 126 Земельного кодексу України 
та розглянувши звернення  громадян, проекти землеустрою щодо відведення 
земельних ділянок, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити Поліщуку Андрію Анатолійовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Балашівській, 9 загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

1.1. Передати Поліщуку Андрію Анатолійовичу безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:049:0110) по  
вул. Балашівській, 9 загальною площею 0,1000 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

2. Затвердити Теряєвій Ользі Василівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Салтикова-Щедріна, 49  загальною площею 0,0488   га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

2.1. Передати Теряєвій Ользі Василівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:115:0051) по  
вул. Салтикова-Щедріна, 49  загальною площею 0,0488  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

3. Затвердити Гага Катерині Василівні та Школярову Миколі 
Миколайовичу  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки  по вул.  Червонозорівській, 29/18    
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загальною площею 0,0643 га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

3.1. Передати  Гага Катерині Василівні (16/25 ч. домоволодіння) та 
Школярову Миколі Миколайовичу (9/25 ч. домоволодіння) безоплатно у 
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:14:130:0020) по вул. Червонозорівській, 29/18  загальною 
площею 0,0643 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

4. Затвердити Чиричанській Тетяні Василівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Панфіловців, 25 загальною площею 0,0525 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

4.1. Передати  Чиричанській Тетяні Василівні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:226:0031) по  
вул. Панфіловців, 25 загальною площею 0,0525 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

5. Затвердити Шандрі Юрію Анатолійовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Водозбірному, 60 загальною площею 0,0524  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

5.1. Передати Шандрі Юрію Анатолійовичу  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:083:0020) по  
пров. Водозбірному, 60 загальною площею 0,0524 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

6. Затвердити Дрючковій Раїсі Никифорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Радищева, 17 загальною площею 0,0932 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

6.1. Передати Дрючковій Раїсі Никифорівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:023:0045) по  
вул. Радищева, 17 загальною площею 0,0932 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

7. Затвердити Постолатію Олександру Олександровичу  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
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пров. Комінтерна, 3 загальною площею 0,0710 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

7.1. Передати Постолатію Олександру Олександровичу   безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:31:279:0018) по  
пров. Комінтерна, 3 загальною площею 0,0710 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

8. Затвердити Шуміловій Валентині Михайлівні  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Делегатській, 58 загальною площею 0,0518 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

8.1. Передати Шуміловій Валентині Михайлівні безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:032:0037) по  
вул. Делегатській, 58 загальною площею 0,0518  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

9. Затвердити Паталаху Олександру Григоровичу, Паталах Любові 
Василівні та Паталах Ользі Григорівні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність земельної ділянки  
по пров. Північному, 4 загальною площею 0,0606 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

9.1. Передати Паталаху Олександру Григоровичу (1/3 ч. 
домоволодіння), Паталах Любові Василівні (1/3 ч. домоволодіння) та Паталах 
Ользі Григорівні (1/3 ч. домоволодіння) безоплатно у спільну часткову 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:172:0063) по  
пров. Північному, 4 загальною площею 0,0606 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

10. Затвердити Жесану Анатолію Прокоповичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Архітектора Достоєвського, 1 загальною площею 0,0902  га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

10.1. Передати Жесану Анатолію Прокоповичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:413:0086) по  
вул. Архітектора Достоєвського, 1 загальною площею 0,0902  га – землі одно- 
та двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 
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11. Затвердити Кравченку Михайлу Григоровичу, Шаваровській 

Ларисі Миколаївні, Долінко Любові Григорівні та Жебко Світлані 
Володимирівні проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки  по вул. Виставочній, 1  загальною  
площею 0,0942 га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

11.1. Передати  Кравченку Михайлу Григоровичу (13/50 ч. 
домоволодіння), Шаваровській  Ларисі Миколаївні (27/200 ч. 
домоволодіння), Долінко Любові Григорівні (81/200 ч. домоволодіння) та 
Жебко Світлані Володимирівні (1/5 ч. домоволодіння) безоплатно у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:19:159:0025) по вул. Виставочній, 1 загальною  
площею 0,0942  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

12. Затвердити Нагорному Олександру Федоровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Макарова, 11  загальною площею 0,0563 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

12.1. Передати Нагорному Олександру Федоровичу  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:34:266:0039) по 
вул. Макарова, 11 загальною площею 0,0563 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

13. Затвердити Алдуховій Любові Федорівні, Процко Світлані 
Миколаївні та Савенко Тетяні Миколаївні проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у спільну сумісну власність земельної ділянки  
по вул. Дунайській, 22 загальною площею 0,0452 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

13.1. Передати  Алдуховій Любові Федорівні, Процко Світлані 
Миколаївні та Савенко Тетяні Миколаївні  безоплатно у спільну сумісну 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:48:425:0013) по 
вул. Дунайській, 22 загальною площею 0,0452 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

14. Затвердити Саленку Миколі Миколайовичу  проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Івана Богуна, 76 загальною площею 0,0451 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для відшкодування  
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власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 

14.1. Передати Саленку Миколі Миколайовичу  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:05:037:0046) по вул. Івана 
Богуна, 76 загальною площею 0,0451 га – землі одно- та двоповерхової  
житлової забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

15. Затвердити Дубині Катерині Михайлівні та Дубині Віталію 
Миколайовичу  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки  по вул. Валентини Терешкової, 51   
загальною площею 0,0932  га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

15.1. Передати  Дубині Катерині Михайлівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Дубині Віталію Миколайовичу (1/2 ч. домоволодіння) безоплатно у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:27:188:0065) по вул. Валентини Терешкової, 51  загальною 
площею 0,0932 га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

16. Затвердити Коваль Ірині Володимирівні та Коваль Світлані 
Олексіївні  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки  по пров. Ковалівському, 26  загальною 
площею 0,0486  га для будівництва та обслуговування жилого будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

16.1. Передати Коваль Ірині Володимирівні (1/2 ч. домоволодіння) та 
Коваль Світлані Олексіївні (1/2 ч. домоволодіння)   безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:16:154:0013) по  
пров. Ковалівському, 26 загальною площею 0,0486 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

17. Затвердити Сябру Юрію Анатолійовичу проект землеустрою  
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Краснопресненській, 1-а  загальною площею 0,1314  га для будівництва 
та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та ведення садівництва. 

17.1. Передати Сябру Юрію Анатолійовичу безоплатно у власність 
земельну ділянку по вул. Краснопресненській, 1-а  загальною  
площею 0,1314  га, з них: площею 0,1000 га (кадастровий  
номер 3510100000:05:039:0046) – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови, та площею 0,0314 га  
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(кадастровий номер 3510100000:05:039:0047) – для ведення садівництва 
(КВЦПЗ 01.05) за рахунок земель сільськогосподарського призначення. 

 18. Затвердити Гречуку Валерію Івановичу, Лапку Володимиру 
Миколайовичу, Лапку Миколі Володимировичу, Ткаченку Віталію 
Івановичу, Лапко Світлані Вікторівні  та Кравцовій Тетяні Петрівні  проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну часткову власність 
земельної ділянки  по вул. Луганській, 23 загальною площею 0,1917  га для 
будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і 
споруд (присадибна ділянка).  

18.1. Передати Гречуку Валерію Івановичу (11/25 ч. домоволодіння), 
Лапку Володимиру Миколайовичу (14/125 ч. домоволодіння), Лапку Миколі 
Володимировичу (14/125 ч. домоволодіння), Ткаченку Віталію Івановичу 
(14/125 ч. домоволодіння), Лапко Світлані Вікторівні (14/125 ч.  
домоволодіння) та Кравцовій Тетяні Петрівні (14/125 ч. домоволодіння)    
безоплатно у спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер 3510100000:48:409:0036) по вул. Луганській, 23 загальною  
площею 0,1917  га – землі одно- та двоповерхової житлової забудови, для 
будівництва та обслуговування жилого будинку,  господарських   будівель і 
споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та 
громадської забудови. 

 19. Затвердити Крук Олені Іванівні  проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул.  Івана Франка, 8  загальною площею 0,1000 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

19.1. Передати Крук Олені Іванівні безоплатно у власність земельну 
ділянку (кадастровий номер 3510100000:17:104:0037) по вул. Івана Франка, 8  
загальною площею 0,1000 га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01)  за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

20. Затвердити Завальнюк Світлані Дмитрівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Об’ їзному, 48-а  загальною площею 0,0633 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

20.1. Передати  Завальнюк Світлані Дмитрівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:25:153:0029) по  
пров. Об’ їзному, 48-а загальною площею 0,0633 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

21. Затвердити Іванову Миколі  Геннадійовичу  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
пров. Чайковського, 63 загальною площею 0,0418 га для будівництва та  
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обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

21.1. Передати Іванову Миколі Геннадійовичу   безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:24:246:0057) по  
пров. Чайковського, 63  загальною площею 0,0418 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

22. Затвердити Шевченко Людмилі Олексіївні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Інтернаціональній, 58  загальною площею 0,0876  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

22.1. Передати  Шевченко Людмилі Олексіївні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0146) по  
вул. Інтернаціональній, 58  загальною площею 0,0876  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

23. Затвердити Коваль Марині Володимирівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки  по  
вул. Братській, 25 загальною площею 0,0649 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

23.1. Передати  Коваль Марині Володимирівні   безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:46:380:0051) по  
вул. Братській, 25   загальною площею 0,0649   га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель і споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01)  за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

24. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 02 лютого 2012 року № 1215  “Про надання Бойко Г.Є. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  
по вул. Мелітопольській, 63”, а саме слова та цифри “загальною  
площею 0,0611 га” замінити на слова та цифри “загальною  
площею 0,0545  га”.  

24.1 Затвердити Бойко Галині Євгенівні проект землеустрою щодо 
відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Мелітопольській, 63 загальною площею 0,0545 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка) та акт визначення розміру збитків для відшкодування 
власникам землі та землекористувачам, пов’язаних із вилученням земельної 
ділянки. 

24.2 Передати  Бойко Галині Євгенівні  безоплатно у власність  
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:005:0029) по   
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вул. Мелітопольській, 63 загальною площею 0,0545 га – землі одно- та  
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

25. Затвердити Плису Олександру Олександровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Львівській, 29 загальною площею 0,0599 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

25.1. Передати Плису Олександру Олександровичу   безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:04:007:0025) по   
вул. Львівській, 29  загальною площею 0,0599  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

26. Затвердити Ковальовій Людмилі Миколаївні  проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Добролюбова, 21  загальною площею 0,0631  га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

26.1. Передати Ковальовій Людмилі Миколаївні  безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:13:081:0031) по   
вул. Добролюбова, 21 загальною площею 0,0631 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

27. Затвердити Сорокіну Володимиру Григоровичу проект 
землеустрою щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по  
вул. Ціолковського, 95/78 загальною площею 0,0479 га для будівництва та 
обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка).  

27.1. Передати Сорокіну Володимиру Григоровичу безоплатно у 
власність земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:11:080:0069) по   
вул. Ціолковського, 95/78  загальною площею 0,0479 га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

28. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 12 вересня 2012 року № 1939  “Про надання Нікішовій Н.С. дозволу на 
розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки по 
вул. Генерала Шумілова, 4”, а саме слова та цифри “площею 0,0805 га” 
замінити на слова та цифри “площею 0,0860 га”.  

28.1 Затвердити Нікішовій Наталії Семенівні проект землеустрою 
щодо відведення безоплатно у власність земельної ділянки по вул. Генерала  
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Шумілова, 4 загальною площею 0,0860 га для будівництва та обслуговування 
жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).   

28.2 Передати Нікішовій Наталії Семенівні  безоплатно у власність 
земельну ділянку (кадастровий номер 3510100000:39:338:0160) по   
вул. Генерала Шумілова, 4  загальною площею 0,0860  га – землі одно- та 
двоповерхової житлової забудови, для будівництва та обслуговування 
жилого будинку,  господарських   будівель  і  споруд (присадибна ділянка) 
(КВЦПЗ 02.01) за рахунок земель житлової та громадської забудови. 

29. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради                        
від 20 листопада 2013 року № 2559  “Про надання дозволів на розроблення 
проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок громадянам 
міста”, а саме в пункті 50 замінити цифри  “0,0625” на “0,0652”.  

30. Затвердити Куліш Ользі Андріївні та Кулішу Олександру 
Вікторовичу  проект землеустрою щодо відведення безоплатно у спільну 
часткову власність земельної ділянки  по вул. Олександра Матросова, 31/40 
загальною площею 0,0652  га для будівництва та обслуговування жилого 
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).  

30.1 Передати Куліш Ользі Андріївні (1/2 ч. домоволодіння) та  
Кулішу Олександру Вікторовичу (1/2 ч. домоволодіння) безоплатно у  
спільну часткову власність земельну ділянку (кадастровий  
номер  3510100000:24:218:0039) по вул. Олександра Матросова, 31/40  
загальною площею  0,0652  га – землі одно- та двоповерхової житлової 
забудови, для будівництва та обслуговування жилого будинку,  
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЦПЗ 02.01) за 
рахунок земель житлової та громадської забудови. 

31. Громадянам, зазначеним у даному рішенні, зареєструвати право на 
земельні ділянки, передані у власність, згідно з чинним законодавством 
України. 

32. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію міської ради з питань архітектури, будівництва та регулювання 
земельних відносин та заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Олійника О.О. 

 
 
 
 

Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
Антонова 22 09 49 
  


